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Protokół posiedzenia Zarządu SNPL nr 81  

z dnia 4 stycznia 2022 roku. 

Posiedzenie zdalne na platformie ZOOM 

 Przewodniczący: prof. dr Wojciech Stankiewicz 

Obecni:  

członkowie Zarządu SNPL: dr Barbara Dwilewicz, dr hab. Alina Grynia, dr Renata Karpicz, dr 

Krystyna Moroz-Łapin, dr Mirosław Szejbak, dr hab. Jarosław Wołkonowski;  

członkowie SNPL: prof. dr  Henryk Malewski, prof. dr hab. R. Brazis, dr J. Łuczyńska 

Porządek dzienny: 

1.  Zatwierdzenie wyników Konkursu na najlepszą pracę kwalifikacyjną (licencjacką lub 

magisterską) w dziedzinie szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny;  

2. Omówienie spraw związanych z walnym zebraniem sprawozdawczym SNPL;  
3. Omówienie kwestii dotyczących wydawania  „Rocznika SNPL” w  następnych latach;  

4. Sprawy wniesione. 

 

Ad 1. Stowarzyszenie Polaków Naukowców Litwy po raz czwarty przeprowadziło Konkurs na 

najlepszą pracę kwalifikacyjną (licencjacką lub magisterską) w dziedzinie szeroko pojmowanej 

problematyki Wileńszczyzny. Do konkursu mogły być zgłaszane prace licencjackie i 

magisterskie obronione w roku 2021. Na konkurs nadesłano 7 prac licencjackich. Komisja 

konkursowa w składzie: doc. dr Barbara Dwilewicz, dr Justyna Łuczyńska, prof. dr W. 

Stankiewicz, prof. dr hab. Aleksander Waszkiewicz, dr hab. Jarosław Wołkonowski postanowiła 

wyróżnić i nagrodzić 4 prace: 

I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 300 EUR przyznano Jowicie Falkowskiej za pracę 

magisterską pt. „Wpływ handlu zagranicznego na wzrost gospodarczy Litwy w latach 2010-

2019” napisaną w Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie pod kierunkiem dr hab. Aliny 

Gryni. 

II miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 200 EUR przyznano Dominice Błażewicz za pracę 

magisterską pt. „Skutki wejścia Litwy do strefy euro” napisaną w Filii Uniwersytetu w 

Białymstoku w Wilnie pod kierunkiem dr hab. Aliny Gryni. 

III miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 100 EUR przyznano dwóm osobom: Kornelii 

Kozlovskyte za pracę licencjacką pt. „Zasięg siły roboczej na Litwie w latach 2010-2019” 

napisaną w Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie pod kierunkiem dr hab. Aliny Gryni oraz 

Mirosławowi Gugniewiczowi za pracę licencjacką pt. „Rozwój turystyki na Litwie w latach 

2009-2019” napisaną w Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie pod kierunkiem dr hab. 

Aliny Gryni 

Fundatorami nagród pieniężnych jest  Stowarzyszenie Polaków Naukowców Litwy. Uroczyste 

ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 6 stycznia na tradycyjnym świątecznym 

spotkaniu członków SNPL w Domu Kultury Polskiej. 

Ad 2. Prezes SNPL poinformował zebranych o przebiegu walnego zebrania sprawozdawczego, 

które się odbędzie 6 stycznia w Domu Kultury Polskiej (sala 2305) o godz. 18:30  w sali 305.  
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Dla osób, które z różnych względów nie będą mogły przybyć na zebranie, będzie możliwość 

podłączenia się na platformie ZOOM i uczestniczenia zdalnie w zebraniu. Jest to drugi termin 

zebrania, więc kworum nie jest wymagane. 

Ad 3.  W dyskusji uczestniczyli wszyscy obecni na posiedzeniu Zarządu. Rozpatrywano różne 

możliwości uzyskania przez pismo punktacji. Niestety „Rocznik SNPL” nie spełnia wszystkich 

wymagań stawianych pismom znajdującym się na liście MNiSW. Postanowiono wystosować 

pismo do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w którym zostanie scharakteryzowany 

„Rocznik SNPL” od strony merytorycznej i technicznej oraz sformułowane pytania dotyczące 

możliwości dostania się na listę czasopism punktowanych.  

Ad4. J. Wołkonowski przedstawił problem związany z oryginalnym zapisem polskich imion i 

nazwisk oraz zaproponował zwrócić się z tym apelem do wszystkich członków SNPL. Poruszył  

też kwestię związaną z akredytacja kierunku Informatyka w Filii Uniwersytetu w Białymstoku w 

Wilnie. Postanowiono na posiedzenie Zarządu zaprosić dyrektora Filii Uniwersytetu w 

Białymstoku w Wilnie prof. dr hab. J. Halickiego, żeby te sprawy omówić.  

 

Protokołowała Barbara Dwilewicz 

 

 


